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Num. 174
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Num. 22081
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 15 de
novembre de 2007, per la qual es modifica la Resolució de la
consellera d’Educació i Cultura de dia 8 de setembre de 2007,
per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants
seleccionats en els procediments selectius convocats per
Resolució de 15 de març

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 21954
Resolució del director general de Personal Docent, de 15 de
novembre, per la qual es modifica la Resolució del director general de Personal Docent de 18 de juliol de 2007, per la qual es
declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procés
selectiu corresponent, els aspirants dels cossos de mestres, de
professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de
formació professional i de professors de música i arts escèniques
nomenats funcionaris en pràctiques per la Resolució de 29 d’agost de 2006
Fets
1. S’ha detectat un error en l’annex 1 del cos de professors d’ensenyament
secundari (0590), apartat 011 (anglès), de la Resolució del director general de
Personal Docent de 18 de juliol de 2007, per la qual es declaren aptes en la fase
de pràctiques i aprovats en el procés selectiu corresponent, els aspirants dels
cossos de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics
de formació professional i de professors de música i arts escèniques nomenats
funcionaris en pràctiques per la Resolució de 29 d’agost de 2006.
2. D’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet, o aritmètics existents en els seus actes. Així que es procedeix a modificar l’error de
l’esmentada Resolució.
Per tot això,

RESOLC

Modificar l’annex 1, cos de professors d’ensenyament secundari (0590),
apartat 011 (anglès) :
S’hi afegeix:
DNI
18220259

Fets
1. S’han detectat dos errors en la Resolució de la consellera d’Educació i
Cultura de dia 8 de setembre de 2007, per la qual es nomenen funcionaris en
pràctiques els aspirants seleccionats en els procediments selectius convocats per
Resolució de 15 de març.
2. D’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet, o aritmètics existents en els seus actes. Per tant, es procedeix a
modificar els errors de l’esmentada Resolució.
Per això,
RESOLC
Afegir ,
En l’apartat sisè, a la Sra. EMMA GARCÍA GARCÍA amb DNI
43086099 i NRP 4309294835S0597: va ajornar les pràctiques prèvia autorització de la Comissió de Valoració i haurà de realitzar-les durant el curs 2007/2008.
En l’annex 11, cos de professors d’ensenyament secundari (0590) , apartat 061 (economia):
DNI: 04089122
Llinatges i nom: BURGUES MESTRE, JUAN JOSÉ
NRP: 0408912268s0590
Accés: 1 Exempt
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la publicació al BOIB, de conformitat amb el que preveuen els articles 10
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Llinatges i nom
Caldentey Gomila, Pilar

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la publicació al BOIB , de conformitat amb el que preveuen els articles
10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el
BOIB, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en la seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

Palma, 15 de novembre de 2007
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

—o—

No obstant això, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el
BOIB, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en la seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
Palma, 15 de novembre de 2007
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 22052
Correcció d’errades advertides en l’Ordre del Conseller
d’Educació i Cultura, de 16 d’abril de 2007, per la qual s’aprova l’admissió i matriculació d’alumnes dels ensenyaments de
règim especial i dels ensenyaments de persones adultes en centres públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al
curs 2007-2008
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 16 d’abril de 2007 per la
qual s’aprova l’admissió i matriculació d’alumnes dels ensenyaments de règim

